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56054214: สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คําสําคัญ: การระบายอากาศ / อาคารกีฬาในร่ม / คุณภาพอากาศภายในอาคาร / อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่อง

เปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน 
 วดียา  เนตรพระ: รูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารกีฬาระดับสโมสร กรณีศึกษาอาคารกีฬาในร่ม จ.ศรีสะเกษ.      
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์ และ อ.ดร.พิมลศิริ  ประจงสาร. 118 หน้า. 
 

ปัจจุบันอาคารกีฬาในร่มระดับโรงเรียนหรือระดับสโมสรตามแบบมาตรฐานกรมพล
ศึกษา มีอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานเพียง 9% ซ่ึงน้อยกว่ากฎหมายกําหนด (10% ของพ้ืนท่ี
ใช้งาน) มีผลทําให้อัตราการระบายอากาศภายในอาคารตํ่า โดยเกณฑ์การออกแบบของ The Sports 
Council Technical Unit For Sport ได้จํากัดความเร็วลมภายในอาคารกีฬาในร่ม ควรอยู่ท่ี 0.1 
m/s อีกท้ังอาคารกีฬาในร่มจะต้องมีอัตราการระบายอากาศในอาคาร 3 ACH จากอาคารกรณีศึกษา
พบว่ามีอัตราการระบายอากาศเพียง 2-2.5 ACH ผนวกกับอาคารกรณีศึกษาใช้หลังคาท่ีไม่ติดต้ัง
ฉนวนกันความร้อนทําให้เกิดความร้อนสะสมใต้หลังคาไม่สามารถระบายออกไปได้ การศึกษาชิ้นนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาอัตราส่วนต่อพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน (WFR) และรูปแบบการระบายอากาศ 
ท่ีสามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยไม่ทําให้ความเร็วลมภายในมีค่าเกิน
เกณฑ์ การศึกษาใช้โปรแกรม DesignBuilder Version 3.4.0.041 เพ่ือจําลองการไหลของอากาศ 
โดยเปรียบเทียบอัตราการระบายอากาศในอาคาร ท่ีมีการระบายอากาศโดยใช้ลมเพียงอย่างเดียว 
(wind-driven ventilation) และการระบายอากาศโดยใช้ลมร่วมกับการลอยตัวของอากาศท่ีมีความ
แตกต่างของอุณหภูมิ (combined wind and stack-driven ventilation) โดยมีอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่อง
เปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน 6% 11% 15% และ20% ท้ัง 3 ฤดู ผลการศึกษาพบว่า อัตราการระบายอากาศ
โดยใช้ combined wind and stack-driven ventilation อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดของพ้ืนท่ีใช้งาน
อย่างน้อย 11% สามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศจากเดิม 2.5 ACH เป็น 3.19 ACH ท้ังนี้
การศึกษายังพบว่า การเพ่ิมฉนวนกันความร้อน ประเภทโฟมโพลียูริเทน (R-value = 0.89 m2k/W) 
สามารถลดอุณหภูมิอากาศพ้ืนท่ีใช้งาน จากเดิม 34.4 oC เหลือ 32.7oC (ฤดูร้อน)  

 
 
 

ภาควิชาสถาปัตยกรรม                                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                            ปีการศึกษา 2557 
ลายมือชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์   1. ...........................  2. ............................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

56054214: MAJOR: ARCHITECTURE 
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f ..WINDOW TO FLOOR RATIO 
 WADEEYA  NATEPHRA: VENTILATION STRATEGY AND WINDOW TO FLOOR RATIO 

TO IMPROVE INDOOR AIR QUALITY IN GYMNASIUM: CASE STUDY OF A CLUB LEVEL 

GYMNASIUM IN SISAKET. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. PANTUDA PUTHIPIROJ, Ph.D. AND 

PIMOLSIRI  PRAJONGSAN, Ph.D.  118 pp. 
 

Natural ventilation design for an indoor stadium is challenging. Due to the 
certain limitations of the air speed allowed in such buildings i.e. not more than 0.1m/s, 
most school- or the club-level indoor stadiums in Thailand are designed with small 
window to floor area ratio i.e. approximately 9%. However this rate is less than that 
required by Thailand building code i.e. 10%. This may lead to the insufficiency of the 
required indoor airflow rate for an indoor gymnasium with 7-8 metres height i.e. 3 ACH. 
Also poor indoor ventilation may result in high air temperature collecting under the 
roof which may lead to human discomfort. In this study two ventilation designs i.e. 
wind-driven ventilation, and combined wind and stack-driven ventilation with four 

WFRs i.e. 6% 11% 15% and 20% were investigated for three seasons in terms of 
average indoor air temperature, indoor air velocity as well as airflow rate. The aims 
were to increase the indoor airflow rate while reduce the indoor average air 
temperature and, thus, human discomfort. Validated computational fluid dynamics 
(CFD) function in DesignBuilder version 3.4.0.041 simulation software was employed as 
the study main tool.  

It was found that the combined wind and stack-driven ventilation with the 
minimum WFR of 11% could effectively increase the indoor airflow rate from 2.5 ACH 
in the base case building to 3.19 ACH. Also installing roof insulation such as 
polyurethane could help reducing indoor air temperature at the occupied area i.e. 
1.00 m above the floor from 34.4ºC at noon in summer months to 32.7 ºC, which 
leads to indoor discomfort reduction.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลืออยางย่ิงจากอาจารย ดร.พิมลศิริ 

ประจงสาร และผูชวยศาตราจารย ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดให

คําแนะนําตลอดงานเขียนวิทยานิพนธน้ี และขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ไดใหความรูมาโดยตลอด

การศึกษาน้ี  

 สุดทายน้ีขอขอบพระคุณคุณแมที่คอยใหกําลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอดชวงการศึกษา

ที่ผานมา และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เปนกําลังใจ และใหความชวยเหลือมาโดยตลอด รวมทั้ง

ขอขอบพระคุณผูที่ใหความชวยเหลือทุกทานที่ไมไดกลาวถึงมา ณ ที่น้ีดวย 
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